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Pääkirjoitus

Asuntoministeri Pia Viitanen 
asetti elokuussa 2013 remont-
tiryhmäksi nimetyn työryhmän 

pohtimaan sitä, miten asuintalojen 
korjaamista ja niiden kunnon ylläpi-
tämistä voitaisiin kehittää suomalai-
sissa lähiöissä. 
 Remonttiryhmän esityksessä ke-
väällä 2014 oli monenlaisia toimen-
pide-ehdotuksia sekä valtiolle, kun-
nille että asuinkiinteistöjen omista-
jille. Ryhmä kehotti valtiota muun 
muassa kannustamaan kuntia ko-
konaisvaltaisten lähiökehitysstra-
tegioiden laatimiseen. Esimerkiksi 
valtion ja suurten kaupunkien väli-
sissä MAL-sopimuksissa (maankäy-
tön, liikenteen ja asumisen aiesopi-
mus) on keskitytty lähinnä uudisra-
kentamiseen, mutta remonttiryhmän 
mukaan niihin tulisi lisätä vanhojen 
asuinalueiden korjaustoiminnan ja 
täydennysrakentamisen tavoitteita. 
Samoin valtio voisi ryhmän mukaan 
helpottaa peruskorjausten lainoit-
tamista antamalla peruskorjauslai-
noille täytetakausta.

Kuntia remonttiryhmiä kannus-
ti laatimaan pitkän aikavälin 
strategioita, joiden avulla lähi-

öiden korjaus- ja ylläpitotyötä sekä 
täydennysrakentamista suunniteltai-
siin kestävästi.  Samoin remonttiryh-
mä esitti, etteivät kunnat perisi sitä 
arvonnousua, joka syntyy vanhojen 
alueiden lisä- ja täydennysrakenta-
misesta. Tällä tavoin lisä- ja täyden-
nysrakentamisesta tulisi houkuttele-
vampaa.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on 
panostanut voimakkaasti ole-
massa olevan kiinteistökannan 

suunnitelmalliseen korjaustoimin-
taan – vuosittaisesta liikevaihdosta 
käytetään yli 20 % kiinteistöjen pe-
ruskorjauksiin. Laadittu PTS-suun-
nitelma ulottuu vuodelle 2032, toki 
suunnitelmaa päivitetään säännölli-
sesti.

Tänä syksynä on tarkistettu Hel-
singin seudun kuntien ja valtion 
välistä MAL-aiesopimusta. Sii-

nä sovitaan asuntotuotannon lisäk-
si siihen varatun kaavoituksen lisää-
misestä 25 %. Keravan osalta tämä 
tarkoittaa uusien kerrostalojen ra-
kentamiseen tarkoitettujen tonttien 
määrän kasvattamista nykyisestä. 
Nikkarinkruunun harteille tulee jat-
kossa kohtuuhintaisen asumisen 
tarjonnan turvaaminen Keravalla. 
Tämä on tulevaisuuden suunnittelus-
sa otettava huomioon.

Elokuussa 2014 on käynnistet-
ty uusi rakennushanke muuta-
man vuoden tauon jälkeen. Te-

hostetun palveluasumisen Palveluta-
lo valmistuu syksyllä 2015 Kisapolul-
le. Vuokralaisena on kaupungin oma 
sosiaali- ja terveysvirasto. Samanai-
kaisesti kiinteistöjen peruskorjaus 
jatkuu laadittujen suunnitelmien mu-
kaisesti.

Pekka Kauranen
hallituksen puheenjohtaja

Remonttiryhmä lisäisi
korjaustoimintaa ja
täydennysrakentamista

hakea asuntoa
Voit täyttää asuntohakemuksen,
lähettää sen sähköisesti tai
toimittaa toimistollemme.

tehdä huoltopyynnön
Voit toimittaa huoltoyhtiölle tiedon 
huollon tarpeesta kätevästi
sähköisesti.

varata autopaikan
Jos tarvitset autopaikan, voit joko 
varata vapaan paikan tai ilmoittau-
tua jonotuslistalle.

nikkarinkruunu.fi • Netissä voit helPosti
varata saunavuoron
Netistä voit selvittää saunavuorot 
menemällä sen kiinteistön sivulle, 
jossa asutmja lähettää sähköisen 
lomakkeen.
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Mistä vuokra muodostuu?

KIINTEISTÖ OY NIKKARINKRUUNU
HOITOKUSTANNUKSET VUOSI 2013

Korkokulut
10,95 %

Lainojen
lyhennykset
25,31

Peruskorjaukset
21,99 %

Muut
korjaukset
10,12 %

Lämmitys
10,31 %

Kiinteistön huolto ja siivous 7,36 %

Vesi ja jätevesi 3,95 %
Sähkö 1,49 %
Jätehuolto 2,85 %
Vakuutukset 1,14 %
Kiinteistövero 1,96 %
Tonttivuokrat 2,58 %

Kiinteistö Oy Nikkarin- 
kruunussa vuokra mää-
räytyy talokohtaisesti. 

Yhtiön jokainen talo on oma 
erillinen vuokranmääräytymis-
kohteensa. Jokaisen asunnon 
vuokra muodostuu pääomaku-
luista ja hoitokuluista. 
 Pääomakuluihin kuuluvat ra-
kennusaikaisten ja perusparan-
nuslainojen lyhennykset ja ko-
rot. 
 Hoitokuluja ovat lämmitys-, 
sähkö- ja vesimaksut sekä kiin-
teistön hoidosta aiheutuvat ku-
lut. Nämä kulut katetaan vuosit-

Vuokratalot toimivat omakustannusperiaatteella: tulojen tulee kattaa menot

Huoneiston muuttosii-
vous tulee tehdä huo-
neistosta muutettaessa 
ennen avainten luovut-
tamista. Siivous teh-
dään siten, että uusi 
vuokralainen voi ottaa 
huoneiston siivoukset-
ta käyttöönsä.

Mikäli muuttosiivous laiminlyödään, 
on vuokranantajalla oikeus laskut-
taa siitä vuokralaista erikseen kul-
loinkin voimassa olevan siivoustyötä 
koskevan hinnaston mukaan. 

Keittiö
•	 jää/yhdistelmäkaapin	sulatus	
 huolellisesti, että vedet eivät valu 
 lattialle

•	 lieden	ja	jääkaapin	pesu	sisä-	ja	
 ulkopuolelta sekä niiden
 taustojen puhdistus
•	 keittiökaapistojen	puhdistus	sisä	
 ja ulkopuolelta
•	 ilmanvaihtoventtiilien	puhdistus,	
 liesikuvun suodattimen puhdistus

Kylpyhuone,
sauna ja WC
•	 WC-istuimen,	ammeen	ja
 käsienpesualtaan puhdistus
•	 lattiakaivon	puhdistus
•	 saunan	lauteiden	pesu
•	 ilmanvaihtoventtiilien	puhdistus

Kaikki huoneet
•	 korvausilmaventtiilien	ja
 pattereiden taustojen puhdistus
•	 kiintokaapistojen	puhdistus
 sisä- ja ulkopuolelta

Huoneiston KaiKKi lattiapinnat tu-
lee imuroida ja pestä, sekä tahrat 
ovista ja seinistä tule poistaa. Huo-
neisto, varastokoppi ja kylmäkella-
ri tulee tulee tyhjentää huolellises-
ti kaikista tavaroista. Myös ikkunat 
täytyy pestä (ainakin sisäpuolelta) ja 
parveke tulee siistiä.

Käytöstä Poistettuja huonekaluja, 
televisioita, jääkaappeja, akkuja ym. 
suuria tavaroita ei missään tapauk-
sessa saa viedä talon jäteasemal-
le, vaan ne on toimitettava suoraan 
kaatopaikalle! Autoja, polkupyöriä 
ja harrastusvälineitä ei tule jättää 
kiinteistön	alueelle/tiloihin.	Mikäli	
laiminlyöntejä mainituissa asioissa 
havaitaan, laskutetaan taloyhtiölle 
aiheutuneet ylimääräiset kustannuk-
set muuttajalta sellaisenaan.

Muuton jälKeen tehdään huoneis-
ton tarkastus, jossa todetaan huo-
neiston kunto ja siisteys. Asukkaan 
on mahdollisuuksien mukaan oltava 
tarkastuksessa mukana. Mikäli tar-
kastuksessa ei havaita puutteita tai 
vikoja, vakuusmaksu palautetaan 
vuokrasopimuksen ehtojen mukai-
sesti.

asuMisesta ja huoneiston iästä joh-
tuva normaali kuluminen otetaan 
tarkastuksesa huomioon. On kuiten-
kin muistettava, että kulunut ja likai-
nen pinta ovat eri asioita.  

Muuttosiivous on tervetulotoivotus
uudelle asukkaalle!

tain kerättävillä vuokrilla. Asuk-
kaat siis maksavat itse yhteisesti 
talonsa kustannukset. Vuokran-
maksujen viivästymiset aiheutta-
vat korotuksia vuokriin.
 Tiesitkö, että noin puolet pe-
rityistä vuokrista menee kiinteis-
tön hoitokuluihin? Jos hoitoku-
luissa säästetään, se koituu kaik-
kien talon asukkaiden hyväksi.
Kun huomioidaan suurimmat 
kuluerät sekä hoitokulujen että 
pääomakulujen osalta, niin kus-
tannukset jakaantuvat seuraa-
vasti:
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Laki asuinhuoneiston 
vuokraamisesta pitää 
sisällään paljon velvol-
lisuuksia ja paljon
oikeuksia.

VuoKralaisen tärKein velvollisuus 
on maksaa vuokransa ajallaan sopi-
muksen mukaisesti. Muita velvolli-
suuksia ovat mm. asunnon kunnosta 
huolehtiminen ja järjestysmääräys-
ten noudattaminen. Valitettavasti 
kaikki asukkaamme eivät muista ot-
taa huomioon naapureitaan ja elä-
vät meluisasti, muita häiriten.

YLEISTÄ
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 
lähtee siitä ajatuksesta, että häiriöi-
tä	kokeneen	asukkaan/asukkaiden	
on pystyttävä todistamaan kokeman-
sa häiriö. Myös eri oikeusasteissa 
tehtyjen ennakkoåäätösten mukaan 
häiriöt on pystyttävä todistamaan 
aukottomasti. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vain yhden asukkaan allekir-
joittama häiriöntuottamusilmoitus 
ja siihen liittyvä suullinen todistelu 
saatetaan oikeudenistunnossa kat-
soa riittämättömäksi.
 Jokaiseen häiriöntuottamusil-
moitukseen täytyy saada useam-
man häiriötä kokeneen allekirjoitus 
– vähintään kahden. Allekirjoittajien 
on asuttava kiinteistön eri huoneis-
toissa ja oltava oikeustoimikelpoi-
sia. Lisäksi on muistettava laittaa 
rasti ruutuun lomakkeessa olevaan 
kohtaan: Olen valmis todistamaan 
oikeudessa.
 Kirjatkaa kaikki häiriötapaukset 
tarkasti päivämäärä- ja kellonaika-
tietoineen, selvittäkää mahdollisim-
man tarkasti mitä on tapahtunut ja 
onko paikalle kutsuttu viranomaisia 
tilannetta rauhoittamaan. 
 Jatkakaa häiriöiden kirjaamista, 
vaikka olisitte jo tuoneet yhden häi-
riöntuottamusilmoituksen isännöit-
sijälle.
 Varautukaa siihen, että asiaa saa-
tetaan käsitellä useiden kuukau-
sien päästä käräjäoikeudessa, siksi 

häirikköjä kiinteistöissä

on tärkeää säilyttää kopiot kaikista 
ilmoituksista.  Muistin varassa ole-
vat asiat saattavat unohtua ja jotain 
oleellista jää oikeudessa kertomat-
ta. 

HÄIRIÖNTUOTTAMUS-
ILMOITUS
Ilmoitus on täytettävä tarkasti ta-
pahtuma-aikoineen – allekirjoitet-
tuna ja rasti ruudussa kohdassa: 
Olen valmis todistamaan oikeudes-
sa. Vähintään kahden eri asunnossa 
asuvan asukkaan allekirjoitus. Var-
mistakaa, että ilmoituksen kohde on 
oikein. Asiassa ei saa olla arvauksia. 
 Häiriöntuottamusilmoitus jäte-
tään isännöitsijälle. Voi myös olla 
tarpeen käydä rakentavia keskuste-
luja isännöitsijän kanssa.

VAROITUS NUMERO 1
Isännöitsijä soittaa nimetylle häirit-
sijälle tai käy häiriötä aiheuttaneen 
asunnolla tai muutoin yrittää var-
mistaa ilmoituksen asiallisuuden. 
Tekee kirjallisen varoituksen, joka 
on Varoitus numero 1.
 Tässä kohtaa huoneenvuokrala-
ki antaa asukkaalle mahdollisuuden 
parantaa tapansa. Mutta jos me-
telöinti jatkuu, häiriöstä kärsineet 
naapurit tekevät toisen häiriöntuot-
tamusilmoituksen.

VAROITUS NUMERO 2
Enää ei välttämättä käydä keskuste-
luja häirikön kanssa, vaan lähete-
tään Varoitus numero 2.
 Toinen varoitus lähetetään haas-
temiehen kautta, tai muuten todiste-
tusti.
 Vieläkin huoneenvuokralaki antaa 
asukkaalle mahdollisuuden paran-
taa tapansa. 
 Mutta jos häiritsevä käyttäytymi-
nen jatkuu, tekevät asukkaat kol-
mannen häiriöntuottamusilmoituk-
sen. 

Kolmannen asukkaiden tekemän 
häiriöntuottamusilmoituksen jäl-
keen lähetetään häiritsijälle Vuok-
rasopimuksen purkuilmoitus haas-
temiehen kautta.

PurKuilMoituKsessa mainitaan päi-
vämäärä, johon mennessä asunnon 
on oltava tyhjä ja käytössä, eli vuok-
rattavaksi uudelle asukkaalle. 

Jos häirikkö riitauttaa asian, hae-
taan oikeudesta häätöpäätös. Tässä 
vaiheessa naapurit ovat tärkeässä 
asemassa. He ovat kuulleet mete-
löinnin ja voivat todistaa asian oi-
keudessa.

Mikäli oikeus toteaa häiritsevän 
käyttäytymisen olleen lainvastaista, 
antaa se asiasta häätöpäätöksen, 
jota asukkaan on noudatettava ja 
muutettava pois asunnosta.

on HuoMattaVa, että Laki asuinhuo-
neen vuokrauksesta lähtee siitä 
ajatuksesta, että häiriköinnin on 
oltava toistuvaa ja jatkuttava va-
roituksista huolimatta, ennen kuin 
voidaan edes harkita vuokrasopi-
muksen purkamista.  Häiriöiden 
tapahtumavälin on oltava melko 
lyhyt, jotta se olisi toistuvaa häi-
rintää.
 Asukkaiden on syytä muistaa, 
että häiriköstä voi myös tehdä ri-
kosilmoituksen poliisille. Nimikkee-
nä on silloin kotirauhan häirintä, 
solvaaminen ja niin edelleen. 

Onko silmälläpito aina
kyttäämistä?
Vai jopa hyvä asia?
Puhutaan paljon kerrostalokyt-
täämisestä. Milloin ympäristön 
välittäminen muuttuu kyttäämi-
seksi? On hyvä, että kiinteistö-
jemme porraskäytävien lasien 
rikkojat saadaan vastuuseen 
teoistaan, kun naapuri näki tu-
hotyön tekijän. Samoin on laita 
roskaajien ja parvekkeelta tupa-
kantumppeja heittelevien kohdal-
la. Jos silminnäkijä pystyy kerto-
maan tekijän, voimme laskuttaa 
syyllistä korjaus- ja siivousku-
luista.
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Asuintaloissa täytyy lämmit-
tää asuintilat, puoliläm-
pimät tilat ja käyttövesi. 

Hyvin toimiva lämmitysjärjestelmä 
ylläpitää sisällä viihtyisiä ja terveel-
lisiä lämpöoloja säästä riippumatta
 Energianhinta on noussut vii-
meisten vuosien aikana merkit-
tävästi. Tulevaisuuden haasteisiin 

varautumiseksi olemme asentaneet 
Ekonor lämpövahteja kiinteistöi-
hin. Lämpövahtien avulla olemme 
pystyneet pienentämään kiinteis-
töjen kuluttamaa lämmitysenergi-
aa ja samalla tuomaan asukasviih-
tyisyyttä kiinteistöihin tasaisempa-
na lämmityksenä.

Asuintaloissa tarvitaan  lämpöä
Nikkarinkruunussa kiinteistöjen lämmitys vie noin 
10 prosenttia asumisen kuluista. Asukkaana voit
vaikuttaa käyttötottumuksilla asumiskustannuksiisi. 

Lämmönvahdin
toimintaperiaate

Lämmönvahti asennetaan lämmönjakohuoneeseen. 
Lämmönvahti huomioi auringon, ihmisten, kodinko-
neiden ja muiden ilmaisten lämmönlähteiden tuot-
taman lämmön.
 Lämmönvahti liitetään vesikiertoiseen patteri-
lämmitysverkostoon sekä lämmönsäätöautomaa-
tioon. Lämmönvahti mittaa lämmitysverkoston pai-
ne-eroa havaiten huoneistojen patteritermostaat-
tien muutokset reaaliajassa ja kertoo saamansa 
tiedon lämmönsäätimelle, joka jakaa verkostoon op-
timaalisen määrän lämpöä. Näin varmistetaan hyvä 
veden virtaus lämmitysverkostossa.

Lämmin
käyttövesi
20%

Kotitalous-
sähkö

30%

Lämmitys
50%

Mi
hi

n e
ner

giaa kuluu kotona?

 Hanki tarkka
huonelämpömittari.
seuraa lämpötilaa.
lämpötilan tulisi olla 
20-22˚C.

 tuuleta nopeasti ristivedolla
– älä jätä ikkunaa raolleen päiväksi.VINKKI

VINKKI
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Asuintaloissa tarvitaan  lämpöä

Mi
hi

n S
ÄHKÖÄ kuluu kotona?Valaistus

ja muu
26%

Ruoan
valmistus

23%

Pyykki 6%

Kylmä-
laitteet

18%

Kodin
elektroniikka

27%

 älä peitä patteritermostaattia
esimerkiksi huonekaluilla
tai verhoilla.

 ilmaustarpeesta kertoo patterin
loriseva ääni. ota silloin yhteyttä

taloyhtiöön – pattereita
ei saa ryhtyä itse ilmaamaan.

 Puhdista asuntosi
patterit säännöllisesti.

 Huoneiden jäähdytyksessä
perinteiset keinot tepsivät – 
verhot ja kaihtimet suojaavat

auringon paahteelta.

 sammuta turhat lämpöä tuottavat 
sähkölaitteet ja valaistus.

Asukkaana voit säästää
lämmitysenergiaa ja lisätä
asumisesi viihtyisyyttä

seuraa HuoneläMPötilaa. Hanki tarkka 
huonelämpömittari ja sijoita se oleskelu-
vyöhykkeelle, ei ulkoseinälle. Lämpötilan 
tulisi olla 20-22 °C. 
 Puhdista asuntosi patterit säännöllisesti, 
se tehostaa lämmitystä.
 Tarkista aika ajoin pattereiden toiminta. 
Jos jatkuvasti vain patterin alaosa on läm-
min ja yläosa kylmä, patteri pitää ilmata. 
Ilmaustarpeesta kertoo myös loriseva ääni 

patterissa. Patterin ilmauksessa ota yh-
teyttä alueesi huoltoyhtiöön. Huomioi-
than, että itse ei saa ilmata pattereita.
 Älä peitä patteritermostaattia esi-
merkiksi huonekaluilla tai verhoilla, sil-
lä silloin se ei tunnista todellista huon-
elämpötilaa eikä säädä venttiiliä oikein.
Älä päästä lämmintä ilmaa karkuun. 
Tuuleta nopeasti ristivedolla, älä jätä 
ikkunaa raolleen päiväksi.
 Tiivistä ikkunat ja parvekkeen ovet. 
Samalla vähennät vedon tunnetta sekä 
ikkuna- ja ovirakenteiden kunnossapi-
totarvetta. Ikkunatiivistettä saat oman 
alueesi kiinteistönhuoltoliikkeestä.
 Lisälämmittimet saattavat lisätä 
huomattavasti omaa sähköenergianku-
lutusta.
 Energiankäytön kannalta huoneiden 
jäähdytys on taloudellisinta hoitaa pe-
rinteisiin keinoin. Verhot ja kaihtimet 
suojaavat auringon paahteelta ja tuule-
tus varjon puolelta tuo viileää ilmaa si-
sätiloihin.
 Rakennuksen sisäisten lämpökuor-
mien pienentäminen vähentää jäähdy-
tystarvetta, joten sammuta turhat lämpöä 
tuottavat sähkölaitteet ja valaistus. 

VINKKI

VINKKI

VINKKI

VINKKI

VINKKI
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AsukAstoimiNtA

tulokset PArANivAt muttA  kehitettävää riittää
Kiinteistö Oy Nikka-
rinkruunun asiakastyy-
tyväisyyskyselyyn vas-
tasi tällä kertaa 232 
asukasta eli 22,4 % 
henkilöistä, joille kyse-
ly toimitettiin.
 

Asukastyytyväisyyskysely

FOTO TOOMS VOLMER

asuKasHallituKsen toiMesta on
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun 
asukkaille järjestetty ja järjeste-
tään vuonna 2014 erilaisia tilai-
suuksia, joissa asukkaat voivat 
tavata toisiaan ja viihtyä.

Asukashallituksen
järjestämä retki
Tallinnaan 15.6.
 
MuKana olleilta asukkailta saa-
dun palautteen perusteella retki 
onnistui oikein hyvin. Muka-
na oli opas ja hän tutustutti ret-
keläisiä Tallinnan historiaan ja 
rakennuksiin. Lisäksi sää suo-
si eläintarhassa käyntiä, joka 

tutKiMuKsessa selVitettiin asuk-
kaiden mielipidettä asunnoista, 
kiinteistöistä, tiedottamisesta, 
asukastoiminnasta, isännöinnis-
tä, kiinteistöhuollosta, siivouk-
sesta ja asuinalueista. Kerran 
vuodessa toteutettava kysely oli 
nyt seitsemäs.
 Nyt saaduissa tuloksissa nä-
kyy yhtiön pitkäjänteisen kehit-
tämistyön tulos. Tulokset olivat 
kehittyneet edelleen positiivisesti.

Tyytyväisyys turvallisuus-
asioihin parantunut

VastauKsista Käy ilMi, että asun-
not ovat pääosin tyydyttävässä 
tai hyvässä kunnossa.
 Asukkaat olivat tyytyväisem-
piä kuin aiemmin turvallisuus-
asioihin eli lukkojen uusiminen 
ja lasten leikkivälineiden uusi-
misprojektit ovat edesauttaneet 
tätä.

 Asuintalot ja piha-alueet ko-
konaisuutena vaikuttivat olevan 
tyydyttävässä kunnossa, mutta 
erityisesti piha-alueen varustelua 
voisi täydentää.
 Isännöinti kokonaisuutena 
oli pääosin hyvää eli arvostelu 
parani tältä osin kautta linjan.
 Kiinteistöhuollon toiminta 
pysyi edellisvuoden tasolla, tosin 
nousua oli edellisvuonna mer-
kittävästi vuoteen 2012 nähde

Asukashallitus toimii
ja on aktiivinen !

oli alueena upea ja suositeltava 
paikka ja kaiken ikäisten retke-
läisten mieleen. Mukana oli lä-
hes 50 eri ikäistä asukasta.

Teatteria syksyyn

VarttuneeMMille asuKKaille järjes-
tettiin 26.10.2014 draamallinen 
teatteriesitys Juice Leskisen tuo-
tannosta. Varatut liput menivät 
nopeasti ja kokemus oli positii-
vinen.
 Teatterielämys perheen pie-
nimille, jossa seikkailee saduista 
tuttu Viiru-kissa ja Ukko Peso-
nen  järjestetään  7.12.2014.
Tilaisuuteen on vielä saatavilla 
lippuja. 
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teatterielämys perheen pienim-
mille. saduista tutut Viiru-kissa 
ja ukko Pesonen seikkailevat. 
    
Sunnuntaina 7.12.2104 klo 14.00 al-
kaen Keravan teatteritalolla, Kulta-
sepänkatu 4, Kerava.

tulokset PArANivAt muttA  kehitettävää riittää
 Siivouksen osalta palaute 
oli suurin piirtein vastaavaa ta-
soa kuin aiemmin. Saunatilo-
jen osalta oli palaute huonom-
pi nyt. Uusi siivousyritys aloitti 
01.11.2013, joten näemme tu-
lokset seuraavassa kyselyssä.

Talkootoimintaa olisi
hyvä kehittää

asuKKailta tuli Palautetta, että 
talkootoimintaa, omia tilaisuuk-
sia kuten pikkujoulut, grillijuh-
lat ja asukaskokoukset tulisi ke-
hittää. Eli tässä vinkkiä asukas-
toimikunnille.
 Kaiken kaikkiaan vastauksis-
ta nousee esille muutama asia, 

jotka edelleen vaativat kommen-
tointia. Ensinnäkin asuntojen 
varustuksesta kysyttäessä osalla 
vastaajista ei ollut tiedossa, että 
kaikki Nikkarinkruunun asun-
not on liitetty kaapeli-TV:hen. 
Tämä myös mahdollistaa inter-
net-yhteyden kaikkiin asuntoi-
hin
 Yleisesti ottaen kokonaiskes-
kiarvo nousi 0,08 pistettä eli 

vuonna 2013 oli 2,15 pistettä ja 
nyt 2,23 pistettä. Maksimipis-
temäärä on 3 eli parannettavaa 
riittää niin meillä kuin huollolla 
ja siivouksesta vastaavilla. 

Viiru muuttaa! Nouda liput toimistoltamme

Liput on tarkoitettu ensisijaisesti 
lapsille (pienille lapsille mukaan ai-
kuinen). Liput jaetaan noutojärjes-
tyksessä. Nouda omasi Kiinteistö Oy 
Nikkarinkruunun toimistolta! Liput 
on tarkoitettu Kiinteistö Oy Nikka-
rinkruunun asunnoissa asuville ai-
kuisille ja lapsille. 

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun toi-
misto: Kauppakaari 15, Kerava.
Käynti rakennuksen takapihan
kautta. HUOM! Toimisto on auki 
seuraavasti: ma-pe 9.00 – 12.00 ja
lisäksi maanantaisin 13.00 – 15.30
ja ti-pe 13.00 – 14.00. 

A
Seppo Halttunen ja Annaleena Sipilä Pesosena ja Viiruna.
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Palvelutalo valmistuu ter-
veyskeskuksen välittö-
mään läheisyyteen osoit-

teeseen Kisapolku 3 syksyn 
2015 aikana ja se on suunniteltu 
yhteensä 42. asukkaalle. Toimin-
ta jakautuu kolmeen pienkotiin.
 Palvelutalon valmistumisen 
myötä Keravan sosiaali- ja terve-
ystoimen oman toiminnan ym-
pärivuorokautisen, kodinomai-
sen hoivan palvelun volyymi 
kasvaa samalla kun ostopalvelui-
na hankittavan palvelun määrä 
vähenee.  Uudessa hoivakodis-
sa voidaan pienkoteja profiloida 
asukkaiden hoivan vaativuuden 
mukaisesti.  Lisäksi tarkoituk-
senmukainen ja turvallinen hoi-
toympäristö sekä henkilöstön 
joustavan käytön ja ergonomi-
sen työskentelyn mahdollista-
va tilojen suunnittelu varmistaa 
sen, ettei tarpeettomia siirtoja 
tarvitse tehdä asukkaan hoivan 
tarpeen kasvaessa.  Pienkodit 
sijaitsevat kahdessa kerroksessa 
ja talon kellarissa on teknisiä ja 

Nikkarinkruunun palvelutalohanke vauhdissa
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu toimii rakennuttajana ja omistajana
palvelutalon rakentamishankkeessa, jossa vuokralaisena ja käyttäjänä
tulee toimimaan Keravan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Palvelu-
taloon tulevat asukkaat tarvitsevat tehostetun palveluasumisen palveluita.

toimintaa tukevia tiloja. Pien-
kodeissa on asukkaiden käytössä 
isot lasitetut parvekkeet ja lisäksi 
piha-alulle tulee ulkoilua varten 
aidattu, suojaisa alue.

Omakustannusperiaate

Kiinteistö Oy Nikkarinkruu-
nun vuokraustoiminta perustuu 
omakustannusperiaatteeseen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että pal-
veluista ja vuokraustoiminnasta 
peritään korvausta enintään se 
määrä, joka tarvitaan kattamaan 
vuokranantajan yrityksen, yllä-
pidon ja palvelutoiminnan me-
not sekä kiinteistöihin liittyvien 
rahoitus ja hyvän kiinteistönpi-
don mukaiset menot. 
 Palvelutalohankkeen arvioi-
dut kokonaiskustannukset ovat 
noin 5,2 Milj e, josta Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
avustuksella katetaan noin 40 %.
 Pääurakoitsijana hankkeessa 
toimii Rakennustoimisto Rasto 
Oy. 

Havainnekuva uudesta palvelutalosta.
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Nikkarinkruunun palvelutalohanke vauhdissa

Vas. vanhuspalvelujohtaja Raija Hietikko, Veikko Kinnunen
ja palvelukeskus Hopeahovin johtaja Mikko Männikkö.

Havainnekuva uudesta palvelutalosta.
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Remontoimalla kiinteistöjä
asumisviihtyisyys kasvaa
Nikkarinkruunun 
PTS-korjaukset hauk-
kaavat suurimman 
osan hoitokuluista. 
Pääosa niistä johtuu 
kiinteistöjen normaa-
lista kulumisesta ja 
ikääntymisestä, mut-
ta huolimaton ja piit-
taamaton asuminen voi 
tuoda kuluihin ison li-
sän. Vastaavasti huo-
lellinen asunnon hoito 
säästää.

Vuodelle 2014 olimme 
budjetoineet peruskor-
jauksiin kaksi miljoonaa 

euroa ja normaaleihin vuosikor-
jauksiin noin 700 000 euroa. Eli 

yli 25 % koko budjetista. Kor-
kea prosenttiosuus johtaa kiin-
teistökantamme iästä, jossa kyl-
pyhuone ja keittiöremontit ovat 
ajankohtaisia. Isoja korjaushank-
keita on tiedossa merkittävästi 
myös tulevina vuosina. 
 Kiinteistö Oy Nikkarink-
ruunussa vuonna 2014 tehtiin 
PTS:n mukaisia kylpyhuone-
remontteja 150 asunnossa ja 
keittiöremontteja 80 asunnossa. 
Kiinteistöjen leikkipaikkoja uu-
sittiin 10 kohteessa. Lukituksen 
uusimisia on tehty useissa kiin-
teistöissä sitä mukaa kun kiin-
teistöjen sarjat ovat täyttyneet.   
 Remontoimalla järjestelmäl-
lisesti kiinteistöjä vaikutamme 
siihen, että kiinteistöt pysyvät 
hyvässä ja ajanmukaisessa kun-
nossa. Remontointi lisää asukas-
viihtyisyyttä.

Tupakoidusta asunnosta
isot korjauskulut

Huonosti Hoidetun asunnon kor-
jaaminen voi maksaa jopa
20 000 euroa. Korjauskulut tu-
pakoitsijan jäljiltä ovat nekin 
isot, joskus jopa yli 10 000 eu-
roa.
 Normaalin kulumisen ylittä-
vän vahingon tai rikkoutumisen 
joutuu asukas maksamaan itse.
Huolehdi siis hallinnassasi ole-
vasta huoneistosta hyvin. Näin 
vältyt ylimääräisiltä menoilta 
muuttaessasi pois. 

Huonosti hoidetun asunnon korjaaminen voi maksaa jopa 20 000 euroa.

Joskus huonekalut on vain jätetty
asuntoon. ja remontti alkaa näin.

Asumisviihtyisyys säilyy, jos paikat pidetään kunnossa.
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Ilkka Lahdenperä
toimitusjohtaja

miksi vuokrAt NousevAt?
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunussa asuntojen vuokrat nousevat 1.1.2015
alkaen 2,5 %. Kyseessä on jo toista vuotta peräkkäin niin sanottu tasa-
korotus eli korotus on kaikille asunnoille sama. Korotus tarkoittaa
käytännössä vuokratuottojen lisääntymistä noin 250 000 eurolla edellis- 
vuoteen nähden. Tänne korotuksen kautta saatavat eurot menevät:

Huoneisto-
korjaukset
Pelkästään huoneistokorjauksiin on varattu ensi vuodelle 180 000 euroa enemmän edellisvuoteen nähden eli kasvua on yli 30 %. Osa asunnoista on alkuperäisessä kunnossa ja edellyttää materiaali-en osalta päivitystä huolimatta sii-tä kuinka huolellisesti asukas on asunnostaan huolehtinut. Suurin syy on kuitenkin se, että asukas ei huolehdi asunnosta. Esimerkiksi tupakointi asunnossa edellyttää seinä- ja kattopintojen maalausta useaan kertaan ja jopa lattiapinnoitteiden uusimista, eli useamman tuhannen euron kulua per huoneisto.

Jätehuolto 
Jätehuolto on avainasemassa kiinteistön kuluissa. On oikeasti merkitystä, mitä roska-astioihin viedään.  Esimerkiksi muuton yh-teydessä jätehuoneeseen viety ongelmajäte nostaa heti kuluja. Jätehuoneeseen viskattu van-ha putkitelevisio tai muu elekt-roniikkajäte ovat hyvin tyypillisiä esimerkkejä. Jäteyhtiö laskuttaa ongelmajätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta aina sen kalleim-man mukaan.

Energia
Kaukolämmön ja sähkön hinnat saattavat nousta energia- ja val-misteverojen korotusten johdos-ta. Korotustarvevaraukset näi-den osalta ovat noin 2-3 %.

Kiinteistöhoidonkustannukset
Kiinteistönhoito on pitkälti hen-kilötyötä ja näin ollen sovittujen työmarkkinasopimusten mukai-sesti on varauduttava noin 2 % korotuksiin.

Kiinteistön
vakuutukset
Viime vuosina vakuutusyhtiö on korvannut Kiinteistö Oy Nikka-rinkruunulle enemmän euroja vahingoista kuin Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on vakuutusyh-tiölle vakuutuksista maksanut. Olettavissa on vähintään 6-8 % korotukset vakuutusmaksuihin. Jälleen kerran haluamme ko-rostaa asukkaiden huolellisuut-ta. Itse aiheutetut tulipalot ja vesivahingot näkyvät kasvavina vakuutusmaksuina ja näin ol-len vuokrankorotuksina kaikille asukkaille.

Asukas voi
vaikuttaa vuokran suuruuteen 

Asukkaiden yhteiset teot vaikut-tavat merkittävästi. Kyse on yk-sittäisen asukkaan kannalta pie-nistä asioista, mutta jos kaikki noudattavat samaa mallia, tarve esimerkiksi ylimääräisiin sii-vouspalveluihin tai huoneistore-montteihin vähenee.

Mekin pyrimmevaikuttamaan 
vuokriin
Kiinteistö  Oy Nikkarinkruunus-sa myös me teemme töitä sen eteen, että voimme vaikuttaa vuokrien korotuksiin. Parhaat vaikutusmahdollisuudet ovat energian ja veden kulutuksen säästötoimenpiteissä, joihin me-kin pysymme vaikuttamaan. Näi-den osalta on vuonna 2014 teh-ty jo paljon, ja tulokset näkyvät toivon mukaan positiivisina ensi vuonna.

Mutta avain-
asemassa on
kuitenkin asukas !Asukas omalla asumisellaan pys-tyy eniten vaikuttamaan korotus-paineisiin. Pidä huolta asunnos-tasi ja ympäristöstäsi.

Kiinteistö-
kantamme
Kiinteistömme on rakennettu pää-osin 1990-luvun taitteessa. Tietyt rakenteet ja kalusteet ovat tulleet elinkaarensa ja käyttöikänsä pää-hän ja vaativat mittavaa korjausta tai uusimista.

 Vuodelle 2015 on varattu kaksi miljoonaa euroa eli yli 20 % vuok-ratuloista kyseessä oleviin kor-jauksiin, joita ovat kylpyhuonei-den uusiminen, keittiökalusteiden uusiminen, lukostojen uusiminen, leikkialueiden kunnostaminen sekä kattopinnoitteiden korjaus tai uusiminen ja ikkunoiden sekä ovien uusiminen. Näitä korjauksia teemme järjestelmällisesti kiin-teistöittäin.
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Leikkipuistot tarjo-
avat ajanviettopaikan 
ja mielekästä tekemis-
tä lapsiperheille ja kou-
lulaisille. Leikkikentät 
ovat lasten työpaikko-
ja. Siksi on tärkeää, 
että olosuhteet leikki-
miselle ovat kunnossa 
ja lapset saavat leikkiä 
turvallisessa ympäris-
tössä.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruu-
nun leikkipaikoille teh-

tiin perusteellinen kuntotarkas-
tus viime vuonna. Tarkastuksen 

leikkikeNtät ovAt lAsteN työPAikkojA

jälkeen leikkipaikoille laadit-
tiin peruskorjausohjelma, jonka 
pohjalta tänä vuonna uusittiin 
kymmenen leikkipaikkaa. Osa 
leikkipuistoista oli vaatimusten 
mukaisessa kunnossa. 
 Lain mukaa leikkikentät ja 
leikkikenttävälineet eivät saa ai-
heuttaa vaaraa käyttäjille. Leik-
kikenttien turvallisuus on tärkeä 
asia. Vastuu turvallisuudesta on 
leikkikenttävälineiden valmista-
jilla, leikkikentän ylläpitäjällä ja 
omistajalla. Näiden vastuu ei to-
sin poista lasten huoltajien vas-
tuuta lasten turvallisuudesta ja 
valvonnasta.
 Jos havaitset puutteita leikki-
kentän turvallisuudessa, ota ensi 
tilassa yhteyttä alueesi kiinteistö-
huoltoon. 

Ahjontiellä leikkipuistot rakennettiin kokonaan uudestaan lokakuussa. Hiekkalaatikot saivat suojapeitteet, jotka pitävät hiekan puhtaampana estämällä mm. eläimiä teke-
mästä tarpeitaan hiekan sekaan. Alakuvassa Eerontiellä remonttia oli tehty jo aikaisemmin keväällä.
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Asumisneuvoja
auttaa asumisen

pulma
-tilanteissa

VuoKranMaKsuongelMat
•	 Ole	yhteydessä	asumis-
 neuvojaan ja kerro
 tilanteestasi
•	 Tarkista	oletko	oikeutettu
 asumistukeen ja toimeentulo-
 tukeen
•	 Ole	aktiivisesti	yhteydessä	
 myös muihin velkojiin,
 sopiaksesi joustavammasta 
 maksusta
•	 Varaa	aika	velkaneuvojalta,
 mikäli velkaantuminen on
 nopeaa ja voimakasta

Ongelmia vuokran-
maksussa? Häätö uhkaa?
Kinaa naapurin kanssa?
Asumisneuvoja auttaa ja
neuvoo erilaisissa asumi-
seen liittyvissä ongelmissa.

otA yhteyttä AjoissA!

asuMisen PulMatilanteissa on tär-
keää ottaa yhteyttä asumisneu-
vojaan mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Silloin mahdolli-
suudet toimia tilanteen paran-
tamiseksi ovat aina paremmat. 
Asumisongelmien taustalta voi 
löytyä monenlaisia ongelmia ja 
haasteita, joiden ratkaisemiseen 
voi kulua aikaa.  Ratkaisun avai-
met ovat asukkaalla, mutta asu-
misneuvoja ohjaa ja neuvoo tar-
vittavien palvelujen piiriin.

Monesti asuMiseen liittyvät on-
gelmat ja vuokranmaksuhäiriöt 
ovat seurausta jostakin muusta 
elämään liittyvästä ongelmasta. 
Asumisneuvoja selvittää yhdes-
sä asukkaan kanssa tämän elä-
mäntilannetta ja keinoja asioi-
den ratkaisemiseksi. Tavoitteena 
on löytää keinot säännölliseen 
vuokranmaksuun ja häiriöttö-
mään asumiseen sekä ohjata asu-
kas tarvittaessa hänelle tarpeel-
listen palveluiden piiriin. Asu-
misneuvojaa sitoo vaitiolovelvol-
lisuus, mutta asiakkaan suostu-
muksella asumisneuvoja voi ot-
taa yhteyttä kolmanteen tahoon. 
Asumisneuvonnan pyrkimykse-
nä on, että asukkaan tilanne pa-
rantuisi ja asuminen voisi jatkua 
normaalisti. 

Asumisneuvoja
Sanna Koistinen
(09) 29 491
sanna.koistinen
@kerava.fi

asuMisneuVojaan Voi
ottaa yHteyttä KaiKissa 
•	 vuokranmaksuun	liittyvissä
 ongelmissa
•	 asumishäiriötilanteissa
•	 naapurikiistoissa
•	 häätöasioissa
•	 tukien	ja	etuuksien
 hakemiseen liittyvissä asioissa
•	 muissa	asumiseen	liittyvissä	
 ongelmissa
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PysäköiNNiNvAlvoNtA luo
turvAllisuuttA kiiNteistöihiN

ParkkiPate on kotimai-
sen Suomen Aluevalvonta 
Oy:n tuotemerkki. Parkki-

Pate hoitaa yksityistä pysäköin-
ninvalvontaa kaikkialla Suomes-
sa 24 tuntia/vrk - joka päivä.
 Kaikki ParkkiPaten valvojat 
ovat toimintatapoihimme hyvin 
perehdytettyjä ja  koulutettu-
ja alan ammattilaisia, jotka toi-
mivat turvallisemman kiinteis-
tön ja helpomman pysäköinnin 
asialla.

ParkkiPatella
on oikeus valvoa

ParKKiPate on soPinut K Oy Nik-
karinkruunun kanssa pysäköin-
ninvalvonnasta sekä valvonta-
maksun perimisestä alueillaan. 
Alueelle pysäköidessään ajoneu-
von kuljettaja hyväksyy pysä-
köintialueen kylteissä olevat 
ehdot.

Valvontamaksu

ParKKiPaten yksityisoikeudellinen 
valvontamaksu annetaan pysä-
köintiehtojen  vastaisesti py-
säköidyille ajoneuvoille.
 ParkkiPaten valvontamaksu 
perustuu omistajan oikeuteen 
asettaa sopimusehtoja omal-
la alueellaan tapahtuvalle py-
säköinnille. Kyseessä ei siis ole 
sakko, eikä kunnallisen pysä-

Nikkarinkruunun kiinteistöissä on aktiivinen pysäköinnin valvonta

ParkkiPaten valvomissa kiinteistöissä liikkumi-
nen on turvallisempaa ja pysäköinti on kaikille 
helpompaa. Pelastustiet ja piha-alueet pysyvät 
ajoneuvoista vapaina ja liikkuminen kiinteistön 
piha-alueella on turvallisempaa niin ikään asi-
akas-, vieras- ja invapaikat riittävät paremmin 
sekä kiinteistön huolto ja puhtaanapito helpot-
tuu kiinteistöissä.

köinninvalvojan antama pysä-
köintivirhemaksu.
 Pysäköidessään autoilija si-
toutuu noudattamaan alueen 
kylteissä ilmoitettuja pysäköin-
tiehtoja. Kylteissä on maininta 
siitä, että sopimusehtojen vastai-
nen pysäköinti aiheuttaa velvoit-
teen valvontamaksun suoritta-
miseen. Mikäli kuljettaja ei nou-
data mainittuja sopimusehtoja, 
hän on velvollinen maksamaan 
kylteissä  mainitun suuruisen 
valvontamaksun vahingonkor-
vauksena.
 Maksamattomista valvonta-
maksuista lähetetään aina huo-
mautuskirje ennen perintää. Pe-
rinnän jälkeen edelleen mak-
samattomille saataville haetaan  
käräjäoikeudesta päätös saatavan 
maksamisesta. Tuomion jälkeen 
saatava voidaan periä ulosoton 
kautta.

Reklamaatio

jos olet saanut valvontamaksun 
mielestäsi aiheetta, voit tehdä 
asiasta kirjallisen  reklamaati-
on 14 päivän kuluessa valvonta-
maksun päiväyksestä. Aiheeton  
reklamaatio saattaa aiheuttaa 
huomattavia lisäkuluja. 
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vAstuuNjAkotAulukko toP 16

Nikkarinkruunun kiinteistöjen
kunnossapidon vastuunjako
Vuokralainen on vas-
tuussa asunnon ylläpi-
dosta. Vuokralainen on 
velvollinen tekemään 
vikailmoituksen huol-
toyhtiölle asunnossa 
mahdollisesti ilmene-
vistä vioista, kuluneis-
ta osista ja korjaustar-
peista viipymättä ne 
havaittuaan. 

Yhtiön vastuu
korjauskustan-

nuksista rajoittuu
normaaliin

kulumiseen,
ei huoneiston/
kalusteiden/

koneiden
muunlaiseen

rikkoutumiseen!

Vastuu huoneistoon teh-
tyjen muutostöiden 
laadusta ja muutostöis-

tä aiheutuvista vahingoista on 
asunnon haltijalla muutostyön 
teettäjänä. Myös asunnon myö-
hempi haltija on vastuussa muu-
tostöistä aiheutuneiden vahin-
kojen mahdollisesta lisääntymi-
sestä omana hallinta-aikanaan, 
mikäli hän ei viipymättä ilmoita 
havaitsemistaan vahingoista ta-
lon omistajalle. 

 Vahingon aiheuttamisek-
si katsotaan myös alkuperäisen 
materiaalin vaihtaminen hei-
kompilaatuiseen. Korvattavaksi 
vahingoksi katsotaan myös sel-
laiset sinänsä laadukkaasti teh-
dyt muutostyöt, jotka heiken-
tävät asuttavuutta seuraavien 
asukkaiden kannalta (esim. ma-
teriaalien poikkeukselliset värit). 
 Kaikkiin muutostöihin on 
haettava ennen töiden aloitusta 
lupa yhtiöltä. 

Märkätilojen lattioiden ja seinien kunnon tarkkailu 

Parvekkeen puhtaanapito 

Parvekkeen vedenpoistoaukkojen puhdistus 

Patterien ilmaaminen

Patterien puhtaanapito

Pyykinkuivauskoneen liittäminen (* 

Suihkuletkun ja käsisuihkun uusinta 

Hanojen korjaus ja uusiminen

Astianpesu- ja pyykinpesukoneen liittäminen (* 

Astianpesukonehanan asennus (* 

Astianpesukoneen alle laitettavan muovikaukalon hankinta ja asennus

Hanojen ja wc:n vuotojen tarkkailu 

Lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto 

Jääkaappien sulamisvesiputken puhdistus

Asukassisäänkäynnin puhtaanapito, lumenluonti ja hiekoitus
rivi- ja paritaloissa

Kotivakuutuksen hankinta ja ylläpito

HUOM! (* merkittyjen kohtien tehtävät saa suorittaa vain valtuutettu ammattiasentaja.

KOHDE JA TEHTÄVÄ

YHTIÖ YHTIÖASUKAS ASUKAS

KUNNOSSAPITOVASTUU KUSTANNUSVASTUU
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osoite as. Valm.v. talotyyppi Huoltoyhtiö Kginosa 1 2 3 4 >4

 riiMutie 1 20 1992 rivitalo Pestok Ahjo  12 4 4 

 sorsaKorVentie 11-13 29 1991 rivitalo Pestok Ahjo  19 9 1 

 KannistonKatu 14 17 1990 rivitalo Rtk-Palvelu Savio  8 9  

 tierantie 3-5 17 1990 rivitalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva  10 7  

 MarttilanKatu 9 20 1988 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio 6 7 7  

 Varsatie 2 19 1990 rivitalo Pestok Ahjo  7 12  

 sarViMäentie 3 24 1986 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 5 10 5 4 

 tuusulantie 52 20 1984 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 4 13 3  

 PuusePänKatu 1 21 1989 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 10 11   

 KauPinKuja 5 27 1992 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Keskusta  21 6  

 töyryKuja 1 24 1992 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio  21 3  

 töyryKuja 2 48 1991 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio  24 12 12 

 PajuKatu 2 20 1984 rivitalo Rtk-Palvelu Savio 4 12 4  

 eerontie 1  17 1951 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Keskusta 3 9 4 1 

 tierantie 4 31 1984 pienkrstalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 9 18 4  

 liesitie 1, päiväk. vv. 1984 29 1987 rivitalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 11 14 3 1 

 MarttilanKatu 7 21 1986 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio 7 8 6  

 VesiKonKuja 1 18 1982 rivitalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 5 9 4  

 MouKaritie 4  30 1971 kerrostalo Pestok Ahjo 15 10 5  

 aHjontie 5 20 1992 kerrostalo Pestok Ahjo 10 10   

 aHjontie 11 44 1991 kerrostalo Pestok Ahjo 21 14 5 4 

 Metsäladontie 1 23 1991 rivitalo Pestok Ahjo  19 4  

 saMPolanKatu 7 22 2009 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Keskusta  19 3  

 aHjontie 7 63 1993 kerrostalo Pestok Ahjo 29 19 11 4 

 MouKaritie 8 40 1993 kerrostalo Pestok Ahjo 1 21 18  

 energia/tervahaudank.4 	 3	 1993	 rivitalo/3	hstoa	 asukkaat/NKR	 Ylikerava	 	 2	 	 1	

 Palokorvenk.15/Kvan Kotikontu 5 1994 kerrostalo  Keravan Huoltopalvelu Alikerava  3 2  

 PaPintie 5/sampolanraitti  12 1994 kerrostalo   Kiint.huolto Toivanen Keskusta  7 5  

 naHKurinPolKu 5   20 1997 kerrostalo Killan Huolto Oy Kilta 3 13 4  

 KanKurinPolKu 17  20 2001 kerrostalo Killan Huolto Oy Kilta 4 9 7  

 naHKurinKatu 22  19 2001 kerrostalo Killan Huolto Oy Kilta 3 13 3  

 PaloKuja 5   26 1992 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Alikerava 3 14 7 2 

 MarttilanKatu 12	 22	 1990	 pienkrstalo/omasauna	 Rtk-Palvelu	 Savio	 	 9	 9	 4	

 KannistonKaarre 1  30 1970 kerrostalo Kanniston Huolto Oy Savio 6 18 6  

 PalosenKatu 2 36 2012 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 30 6  

 KoKontie 15 29 2011 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 6 15 2 4 2

 joKiMieHentie 7 6  rivitalo Toivanen tilauksesta Alikerava 4 2  

 KirVesMieHentie 4  50 1989 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 2 45 3  

 saVenValajanKatu 3 30 1992 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 1 20 9  

 Visatie 20 23 1990 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio 6 12 5  

 aHjontie 9, ratsutila +4 hstoa 62 1993 kerrostalo Pestok Ahjo 31 21 10  

 Metsärinne 2	 28	 1994	 rivitalo/oma	sauna	 Pestok	 Ahjo	 	 28	 	

 yht. 1085 

kiiNteistöt
HuoneluVut
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osoite as. Valm.v. talotyyppi Huoltoyhtiö Kginosa 1 2 3 4 >4

 riiMutie 1 20 1992 rivitalo Pestok Ahjo  12 4 4 

 sorsaKorVentie 11-13 29 1991 rivitalo Pestok Ahjo  19 9 1 

 KannistonKatu 14 17 1990 rivitalo Rtk-Palvelu Savio  8 9  

 tierantie 3-5 17 1990 rivitalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva  10 7  

 MarttilanKatu 9 20 1988 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio 6 7 7  

 Varsatie 2 19 1990 rivitalo Pestok Ahjo  7 12  

 sarViMäentie 3 24 1986 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 5 10 5 4 

 tuusulantie 52 20 1984 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 4 13 3  

 PuusePänKatu 1 21 1989 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 10 11   

 KauPinKuja 5 27 1992 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Keskusta  21 6  

 töyryKuja 1 24 1992 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio  21 3  

 töyryKuja 2 48 1991 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio  24 12 12 

 PajuKatu 2 20 1984 rivitalo Rtk-Palvelu Savio 4 12 4  

 eerontie 1  17 1951 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Keskusta 3 9 4 1 

 tierantie 4 31 1984 pienkrstalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 9 18 4  

 liesitie 1, päiväk. vv. 1984 29 1987 rivitalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 11 14 3 1 

 MarttilanKatu 7 21 1986 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio 7 8 6  

 VesiKonKuja 1 18 1982 rivitalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 5 9 4  

 MouKaritie 4  30 1971 kerrostalo Pestok Ahjo 15 10 5  

 aHjontie 5 20 1992 kerrostalo Pestok Ahjo 10 10   

 aHjontie 11 44 1991 kerrostalo Pestok Ahjo 21 14 5 4 

 Metsäladontie 1 23 1991 rivitalo Pestok Ahjo  19 4  

 saMPolanKatu 7 22 2009 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Keskusta  19 3  

 aHjontie 7 63 1993 kerrostalo Pestok Ahjo 29 19 11 4 

 MouKaritie 8 40 1993 kerrostalo Pestok Ahjo 1 21 18  

 energia/tervahaudank.4 	 3	 1993	 rivitalo/3	hstoa	 asukkaat/NKR	 Ylikerava	 	 2	 	 1	

 Palokorvenk.15/Kvan Kotikontu 5 1994 kerrostalo  Keravan Huoltopalvelu Alikerava  3 2  

 PaPintie 5/sampolanraitti  12 1994 kerrostalo   Kiint.huolto Toivanen Keskusta  7 5  

 naHKurinPolKu 5   20 1997 kerrostalo Killan Huolto Oy Kilta 3 13 4  

 KanKurinPolKu 17  20 2001 kerrostalo Killan Huolto Oy Kilta 4 9 7  

 naHKurinKatu 22  19 2001 kerrostalo Killan Huolto Oy Kilta 3 13 3  

 PaloKuja 5   26 1992 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Alikerava 3 14 7 2 

 MarttilanKatu 12	 22	 1990	 pienkrstalo/omasauna	 Rtk-Palvelu	 Savio	 	 9	 9	 4	

 KannistonKaarre 1  30 1970 kerrostalo Kanniston Huolto Oy Savio 6 18 6  

 PalosenKatu 2 36 2012 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 30 6  

 KoKontie 15 29 2011 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kaleva 6 15 2 4 2

 joKiMieHentie 7 6  rivitalo Toivanen tilauksesta Alikerava 4 2  

 KirVesMieHentie 4  50 1989 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 2 45 3  

 saVenValajanKatu 3 30 1992 kerrostalo Kiint.huolto Toivanen Kilta 1 20 9  

 Visatie 20 23 1990 kerrostalo Rtk-Palvelu Savio 6 12 5  

 aHjontie 9, ratsutila +4 hstoa 62 1993 kerrostalo Pestok Ahjo 31 21 10  

 Metsärinne 2	 28	 1994	 rivitalo/oma	sauna	 Pestok	 Ahjo	 	 28	 	

 yht. 1085 

yhteystiedot

huoltoyhtiöt

AsukAs-lehti

HuoneluVut

Käyntiosoite
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Kauppakaari 15, 2. krs
(sisäänkäynti Oppipojankujalta)
04200 Kerava 

 Postiosoite
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
PL 123, 04201 Kerava

toimiston aukioloajat
 Ma 9–12 ja 13–15.30
Ti–Pe 9–12 ja 13–14

 Puhelin ja fax
 Keskus (09) 29 491
(uusi numero 0203 31 311 alk. 15.12.)
Fax (09) 294 0298

yhteyshenkilöt
 Toimistosihteeri Eeva Smura
Taloussihteeri Riitta Lehto 
Asumisneuvoja Sanna Koistinen
Asuntosihteeri Satu Honkanen
Kiinteistösihteeri Tarja Soininen
Korjauskirvesmies Pasi Koivuniemi
Laskentapäällikkö Päivi Laukasto
Kiinteistöpäällikkö Risto Ovaskainen
Toimitusjohtaja Ilkka Lahdenperä

 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kerava.fi

julkaisija: Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
osoite: Kauppakaari 15, 2. krs, 04200 Kerava
Päätoimittaja: Ilkka Lahdenperä
toimituskunta: Ilkka Lahdenperä, Sanna Koistinen,
Risto Ovaskainen
taitto, toimitus, valokuvat: Jukka Nissinen, www.symboli.fi
Kuvat: Nikkarinkruunun arkisto, Jukka Nissinen
Painopaikka: Painojussit Oy, Kerava
Painos: 2000 kpl
jakelu: Nikkarinkruunun asukkaat

OMAN HUOLTOYHTIÖN TIEDOT LÖYDÄT MYÖS KIINTEISTÖSI ILMOITUSTAULULTA. HUOLTO HOITAA MYÖS SAUNAVUOROT JA AUTOPAIKAT.

eteläinen alue
RTK Palvelu Oy, puh. 029 029 4900 (24h)
Käyntiosoite: Haltianpolku 9,
04440 Järvenpää
Toimiston aukioloaika: ma-pe klo 8-16
Sähköposti: ap.jarvenpaa@rtkpalvelu.fi
Kotisivu: www.rtkpalvelu.fi

itäinen alue
Piha- ja kiinteistöpalvelu Pestok Oy
puh. 020 793 1022 (24h)
Käyntiosoite:
Ahjonkulma 1, 04220 Kerava
Toimiston aukioloaika: ma-pe klo 9-15
Toimiston puh. 020 793 1022
(autopaikat, saunavuorot)
Sähköposti: huolto@pestok.fi
Kotisivu: www.pestok.fi

KesKinen/PoHjoinen alue
Kiinteistöhuolto Toivanen Oy
puh. 0400 514 432 (24h)
Käyntiosoite:
Jäspilänkatu 34, 04250 Kerava
Toimiston aukioloaika: ti-to klo 9-15
Sähköposti:
asiakaspalvelu@toivanenoy.fi
Kotisivu: www.toivanenoy.fi
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toimiNtAohjeet
hätätilANteessA

Yleinen hätänumero 112
Kun soitat hätänumeroon 112:
•	vastaa	kysymyksiin
•	toimi	annettujen	ohjeiden	mukaisesti
•	lopeta	puhelu	vasta	kun	saat	luvan
Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut,
älä sulje puhelinta!

Poistuminen hätätilanteessa
Jos huoneistossasi palaa, poistu nopeasti.
Sulje kaikki ovet perässäsi.
Mikäli palo on muualla, todennäköisesti turvallisin
 paikka on oma huoneistosi. Älä poistu savuun!
Poistu yhteiselle kokoontumispaikalle,
 jos se on turvallista.
Hissin käyttö on kielletty kaikissa hätätilanteissa.

tuliPalon sattuessa
Älä poistu savuun!

Kuullessasi palovaroittimen äänen tai havaitessasi 
savua, toimi välittömästi:

Pelasta itsesi ja vaarassa olevat.
soita 112.
Varoita muita.
sammuta, jos se on turvallista.
rajoita paloa sulkemalla ovet.
opasta palokunta paikalle.

Jos palo on muualla ja rapussa on savua:
Pysy huoneistossasi ja sulje ovet ja muut aukot.
Ilmaise sijaintisi viranomaisille.

Yleinen vaaramerkki
Viranomaiset varoittavat väestöä yleisellä
vaaramerkillä kaasu-, säteily- ja muusta vaarasta.
siirry tai pysy sisätiloissa. Älä mene väestön-
suojaan, elleivät viranomaiset niin käske.
sulje ovet ja ikkunat, tuuletusaukot ja
ilmastointilaitteet.
avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeutuisi.
älä poistu alueelta ilman viranomaisen kehoitusta, 
ettet joutuisi matkalla vaaraan.

hätäensiavun ohjeet
Kaikki osaavat auttaa!
Vähintä mitä voit tehdä on soittaa 112.

turVaa Hengitys
Tunnustele poskellasi, hengittääkö?
Jos hengittää, käännä kyljelleen ja käännä
leuka irti rinnasta. Seuraa hengitystä.
Jos ei hengitä, aloita painelu-puhalluselvytys.

turVaa VerenKierto
Tyrehdytä runsas verenvuoto painaen kädellä
suoraan haavaan. Irrota kiristävät vaatteet.

Pelastustie
Älä estä ihmishengen pelastamista!
Pidä pelastustiet vapaina.

112
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